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मुलाांचे होलोकॉस्ट 
स्मारक  आम्हाला जे करावसां वाटलां, ते 

आम्ही कृतीत आणलां. आम्ही 
होलोकॉस्टमधील मतृाांचा सन्मान 
करतो आणण जगाला साांगू इक्छितो 
की सहहष्णुतेला पयााय नाही.  

ऐकताय ना?  

कृपया, क्हहटवेलला एकदा भेट द्या 
आणण स्वत:छया डोळयाांनी पाहा.  

- क्हहटवेल माध्यममक शाळेच ेववद्यार्थी 



पररचय 

क्हहटवेल माध्यममक शाळेत ववचचत्र गोष्टी पाहायला ममळतात.  

शाळेछया आत िताला मोठमोठ्या कागदी क्ललपा लटकत आहेत. हॉलकड े
जाणारी वाट फुलपाखराांछया चचत्राांनी सजली आहे. बाहेर एक रे्वेरुळाचा िोटासा 
तुकडा आहे. तो मात्र इर्थला वाटत नाही.  

क्हहटवेलमध्ये रे्वेमागााची ननममाती कधीच झाली नाही. जुनी कोळसा खाण 
ककत्येक वर्ाांआधी बांद झाली होती. तेर्थील रे्वे मागा शहरापयांत गेला नहहता.  

पण आज रुळाछया या िोट्याशा तुकड्यावर रे्वेचा एक डबा उभा असलेला 
हदसतो. अमेररकेत हदसणाऱ्या रे्वेडब्लयासारखा नाही तो. 

रात्रीछया अांधारात हदसणारे मुलाांच ेहोलोकॉस्ट स्मारक 

रे्वेडबा फुले, झाडझुेडपे आणण ताांब्लयाछया मश्पाांनी 
वेढलेला आहे. त्याछया नक्जक एक आठ फूट उांच 
लोखांडी चबुतरा आहे. त्यावर भलीमोठी चमकदार पेपर 
क्ललप आहे, तसेच फुलपाखराला पकडू पाहाणाऱ्या एका 
मुलाची आणण एक मुलीची धातुची मश्पे आहेत.  

रे्वेडब्लयाछया एका बाजूस जमान भार्ेत होलोकॉस्ट-
मह्नन्मल दर ककां डर असे मलहहलेले आहे, तर दसुऱ्या 
बाजूस याचा अनुवाद मलहहलेला आहे, मुलाांछया 
होलोकॉस्टच े(मशरकाणाचे) स्मारक. 

या सीलबांद लोखांडी स्मारकात 110 लाख पेपर 
क्ललप आहेत. 



प्रकरण 1 

ववववधतेचे मशक्षण 

क्हहटवेल, टेनेसी 

क्हहटवेल हे टेनेसी राज्यातील िोटेसे शहर मसलवचॅी खोऱ्यात वसलले आहे. 
तेर्थील माध्यममक शाळा प्रमुख रस्त्यावर एका िोट्याशा चचासमोर आहे. या 
शहरातील लोक एकमेकाांना ओळखतात. क्हहटवेलमध्ये फक्त 1,600 लोक राहातात.  

क्हहटवेल माध्यममक शाळेछया वप्रक्न्सपल, मलांडा हूपर अमभमानाने म्हणतात, 
“आम्ही एकमेकाांची काळजी घेतो. इकडच ेगोरे, अँग्लो-सॅलसन आणण प्रोटेस्टांट असे 
आम्ही सारे रहहवासी एकसारखेच आहोत. आमछयाकड ेअ्पसांखयाांक कुटुांबाांची 
सांखया हाताछया बोटाांवर मोजण्याइतकीच आहे. क्हहटवेलमध्ये कुणी परदेशी राहात 
नाही आणण इरे्थ कुणी कॅर्थमलक नाही, मुक्स्लम नाही, ज्यू नाही.” 

श्रीमती हूपरना जाणीव आहे की सवाांना समान मानणाऱ्या या िोट्याशा समाजात 
काही उणीवाही असतात. “कधीतरी आमची मुलां क्हहटवेलमधलां सुरक्षक्षत आयुष्य सोडून 
एखाद्या मोठ्या शहरात काम करायला ननघून जातील ककां वा सुट्टीत ते नातलगाांना वा 
ममत्राांना भेटायला जातील. नतर्थे त्याांना इर्थ्यापेक्षा वेगळेच लोक पाहायला ममळतील. 
त्यावेळी ते नकार आणण असहहष्णुता कसे पचवतील?” 

1998 छया वसांत ऋतूत, श्रीमती हूपर याांच े25 वर्ाांपूवी ववद्यार्थी असले्या एका 
जोडप्याने सुचवले की आता शाळेत ववववधता मशकवायला हवी. पण कशी?  

काही महहन्याांनांतर, शाळेच ेहहाइस वप्रक्न्सपल आणण क्हहटवेल टायगसा फुटबॉल 
सांघाच ेप्रमशक्षक डके्हहड क्स्मर्थ हे चटे्टानुगा शहरात एका मशक्षक सांमेलनात भाग 
घेण्यास गेले. ते क्हहटवेलला परतले तेहहा खपू अस्वस्र्थ पण उत्साहीसुद्धा होते.  

“श्रीमती हूपर,” त्याांनी हूपरना ववचारले, “तुम्हाला होलोकॉस्टबद्दल माहहती आहे?” 

“नाझीांनी ज्यू धमीयाांना गॅस चेंबरमध्ये कोंडून ठार केलां, त्याबद्दल?” त्या उत्तर्या. 
“का ववचारलात हा प्रश्न?” 

“कारण ववववधता कशी मशकवायची हे आता माझ्या लक्षात येतांय,” क्स्मर्थ उत्तरले. 
“ज्यू धमीयाांसोबत काय झालां, हे आपण मुलाांना साांगू शकतो. असहहष्णुतेच ेदषु्पररणाम 
काय असतात, हे आपण त्याांना दाखवू शकतो.” 

मग मलांडा हूपर क्हहटवेल माध्यममक शाळेत याआधी कुणी राबवली नसेल अशी 
योजना बनवू लाग्या. त्याांनी एका खास वगााला होलोकॉस्ट आणण असहहष्णुता याांछया 
मुळाशी काय असते, हे मशकवायच ेठरवले.   

पानझडीछया हदवसाांत, त्याांनी आठवी इयते्तछया सवा मुलाांछया आईवडडलाांना बोलावले. 
“होलोकॉस्ट वगा एक स्वैक्छकक आणण शाळेछया वेळेनांतरचा प्रक्प असेल. तुम्हा 
सगळया आईवडडलाांना याछया पहह्या सत्रात भाग घेण्याची मी ववनांती करते, कारण 
त्यात आपण काही कू्रर आणण अवप्रय गोष्टीांबद्दल बोलू.” 



कुणीच काही बोलले नाही. काही आईवडील आप्या खछुयाांवर हलतडुलत राहहले. 
ही शाांतता बघून श्रीमती हूपर म्हणा्या, “ही चचाा पुढे सुरू ठेवायची गरज नाही, 
असे कुणाला जर वाटत असेल, तर त्याांनी कृपया तसे साांगावे.” 

एका वडडलाांनी हात वर करून ववचारले. “मलांडा, तुम्ही स्वत:छया मुलाांना या 
होलोकॉस्ट वगाामध्ये भाग घ्यायला लावलां असतां का?” 

“हो नलकीच,” त्या उत्तर्या. “माझी मुलां शाळेत होलोकॉस्टबद्दल मशकले नाहीत, 
म्हणून मी त्याांना घरीच त्याची माहहती हदली.” 

“मग आम्ही तुमछयासोबत आहोत,” वडील म्हणाले. इतर सवा आईवडडलाांनीही 
मान्य केले.  

मशकवणार कोण, हे आधीच ठरले होते. आठवी वगााछया भार्ा ववर्याछया 
लोकवप्रय मशक्षक्षका सँड्रा रॉबट्ास. त्या श्रीमती हूपर याांछयाच ववद्याचर्थानी होत्या.   

सँड्राला होलोकॉस्टबद्दल फारशी माहहती नहहती. नतने होलोकॉस्टसांबांधी ममळेल ते 
पुस्तक वाचनू काढले, इांटरनेटवर शोधाशोध केली. “मला र्थोड्याफार गोष्टी माहीत 
होत्या. पण सखोल माहहती नहहती. होलोकॉस्टमध्ये ज्यू लोकाांच ेमोठ्या प्रमाणात 
हत्याकाांड झाले होते.” 

सँड्राने पहहलीछया वगाात प्रवेश घेतले्या 6 ववद्यार्थयाांना होलोकॉस्ट ववर्याची 
ओळख करून हदली, “70 वर्ाांपूवी नाझी पक्षाचा नेता अॅडॉ्फ हहटलर हा जमान 
शासनाचा प्रमुख बनला. तो ज्यू धमीयाांचा नतरस्कार करत असे. त्याने जमानीछया 
दरुावस्रे्थला ज्यू लोकाांना दोर्ी ठरवले. त्याने ज्यू लोकाांना दांड देण्याचा आदेश 
काढला. त्याने ज्यू लोकाांछया हलकाांवर बांधनां आणली. मग त्याने ज्यू लोकाांना 
त्याांछयासाठी तयार केले्या ववशरे् िावण्याांमध्ये राहाण्याची सक्ती केली.  

होलोकॉस्ट वगाातील मुलाांनी 
शाळेछया हॉलबाहेर लावण्यासाठी 

फलक बनवले. त्यावर 
होलोकॉस्टच ेबळी ठरले्या 

लोकाांची िायाचचत्र ेहोती. एका 
िायाचचत्रात ऑसववत्झ येर्थील 
मतृ्यूिावणीच ेद्वार दशावले होते.  

 



या िावण्याांमध्ये ज्यू लोकाांचा िळ करून त्याांना शवेटी मतृ्युची सजा हदली जात असे.  

होलोकॉस्ट वगाातील मुलाांनी आप्या मशक्षकाकड ेअववश्वासाने पाहहले. “तुम्ही चषे्टा 
करताय,” एक मुलगी म्हणाली, “हहांसक हत्याांकाडाबद्दल अशी चषे्टा करणां बरां नहहे.” 

नांतरछया आठवड्याांमध्ये, ववद्यार्थयाांना उमगले की त्याांची मशक्षक्षका चषे्टा करत नहहती. 
सवा मुलाांनी ककशोरवयीन अॅना फँ्रकची रोजननशी वाचली. नाझीांनी ताब्लयात घेतले्या 
अॅमस्टरडॅम शहरात ती लपूनिपून दोन वर्े राहहली. मग ववद्यार्थयाांनी आय हॅव मलहहड अ 
र्थाउजांड यसा: ग्रोक्हहांग अप इन द होलोकॉस्ट हे मलववया बबटन-जॅलसनच ेहोलोकॉस्ट 
ववर्यावरील पुस्तक वाचले. त्यात 3 वर्ाांछया एली कफ्रडमनची कहाणी होती. नतला नतछया 
कुटुांबासोबत ऑसववत्झछया िळिावणीत बळजबरीने पाठवण्यात आले होते.  

नाझीांनी सवा ज्यू धमीयाांना सांपवण्याच ेठरवले होते, हे साांचगत्यावर ववद्यार्थयाांची काय 
प्रनतकक्रया येईल, या ववचाराने सँड्रा रॉबट्ास चचांतेत पडली. “नाझीांनी र्थोडर्थोडलया नहहे तर 
साठ लाख ज्यूांची हत्या केली. त्याांमध्ये दहा-वीस लाख मुलांच होती, अगदी 
तुमछयासारखी.” 

वगाात भीर्ण शाांतता पसरली. ववद्यार्थयाांनी भावनाहीन चहेऱ्याने मशक्षक्षकेकड ेपाहहले. 
“मी साांचगतलेलां याांनी नीट ऐकलां नाही वाटतां?” मशक्षक्षका मनाशी म्हणाली. ती पुन्हा 
म्हणाली, “नाझीांनी साठ लाख ज्यू धमीयाांची हत्या केली.” 

शवेटी एका मुलीने आपला हात वर केला. “खपूच भीर्ण आहे हे सारां, भयांकर, पण 
साठ लाख म्हणजे ककती मॅडम?” 

“होय, ककती?” दसुऱ्या एका ववद्यार्थयााने ववचारले. “साठ लाख एवढ्या मोठ्या सांखयेची 
मी क्पनाही करू शकत नाही.” 

“मी सुद्धा,” सँड्राने मान्य केले. “कुणाला काही सुचवायचांय का?” 

“आपण साठ लाख वस्तू एकत्र करून त्याचा ढीग 
रच ूशकतो,” एका मुलाने सुचवले.   

“चाांगली क्पना आहे,” कुणीतरी सहमती दशावली. 
“पण कोणत्या वस्तू गोळा करायछया?” 

प्रत्येकजण वेगवेगळे सुचवत होता. काहीांनी बटन 
गोळा करू म्हटले, तर काहीांनी नाणी. पण या वस्तू 
सवाांना योग्य वाट्या नाहीत.   

“पेपर क्ललप गोळा के्या तर?” एका ववद्यार्थयााने 
ववचारले. “त्या सहज ममळतात.” 

“तुला कशी सुचली ही क्पना?” सँड्राने ववचारले.  

“इांटरनेट, मॅडम. मी आईछया कॉम्प्युटरवर वाचलांय 
की पेपर क्ललपने होलोकॉस्टमध्ये एक मोठी भूममका 
ननभावली होती. नाझीांनी नॉवेवर ह्ला करून ज्यूांना 
मतृ्यूछया मशबबरात पाठवायला सुरुवात केली. नॉवेतील 
ज्यू नसले्या नागररकाांना हे पसांत पडलां नाही आणण 
म्हणून त्याांनी आप्या कपड्याांवर पेपर क्ललप लावून 
ववरोध दशावला.” सँड्रा रॉबट्ासने ही एक नवीच कहाणी 
ऐकली. पण ती बरीच वर्े मशकवत होती आणण 
ववद्यार्थयाांकडून बरेच काही मशकायला ममळते, असे ती 
मानत होती. “पुढे साांग,” ती म्हणाली. “हा या 
कहाणीचा शेवट असूच शकत नाही.” 

मतृ्यूछया िावणीत मारले गेले्या 
लोकाांनी मागे ठेवले्या त्याांछया लाखो 
बुटाांच ेस्मरण म्हणून ववद्यार्थयाांनी 

बुटाांचा वपरॅममड बनवला.  



त्या ववद्यार्थयााने आपले बोलणे सुरू ठेवले. “नाझीांनी ज्यू लोकाांना आप्या 
पोशाखावर वपवळा तारा लावण्याची सक्ती केली होती. याचा ननर्ेध म्हणून 
नॉवेक्जयन लोक आप्या पोशाखावर पेपर क्ललप लावू लागले.” 

सँड्रा रॉबट्ासने या गोष्टीचा शोध स्वत:च घेतला. त्या मुलाने साांचगतलेली 
कहाणी खरी ननघाली. मशवाय नॉवेछयाच एका हयडक्तने, जोहान वालरने 1899 
मध्ये पेपर क्ललपचा शोध लावला होता. 

म्हणून क्हहटवेल माध्यममक शाळेछया होलोकॉस्ट वगााने पेपर क्ललप गोळा 
करण्यास सुरुवात केली.   

त्यावेळी कुणी क्पनाही केली नहहती की क्हहटवेल माध्यममक शाळेच ेआणण 
मसलवचॅी खोऱ्यातील त्या िोट्याशा शहराच ेआयुष्य कायमच ेबदलून जाईल.  

प्रकरण दोन 

पेपर क्ललपची जमवाजमव 

क्हहटवेलच ेववद्यार्थी 
पेपर क्ललप मोजताना 

ववद्यार्थयाांनी आपाप्या घराांतील कोपरान ्कोपरा धुांडाळला. त्याांनी आप्या 
नातलगाांना आणण शजेाऱ्याांनाही पेपरक्ललप जमवायला साांचगतले. काही आठवड्याांनी  
शाळेत हजारपेक्षा जास्त पेपर क्ललप जमा झा्या.  

पण साठ लाख पेपर क्ललप गोळा करणे हे सहजसोपे काम नाही, याची त्याांना 
जाणीव झाली. मग त्याांनी प्रमसद्ध खेळाडू, राजकारणी नेते, कफ्म स्टार, उद्योजक 
वगैरेंना पत्र ेमलहून मदत माचगतली. बहुतेक लोक ववद्यार्थयाांछया या प्रक्पाने 
प्रभाववत झाले. त्याांनी ववद्यार्थयाांना पेपर क्ललप पाठव्या.  



सामान्य लोकाांबरोबरच माजी राष्ट्राध्यक्ष बबल क्ललांटन, अमभनेता टॉम हँलस, 
हदग्दशाक स्टीहहन क्स्पलबगा तसेच टँपा बे बुकेननयसा आणण ड्लास काऊबॉयस 
या फुटबॉल ललबछया खेळाडुांनीही पेपर क्ललप पाठव्या.  

क्हहटवेलच ेववद्यार्थी टपाल आणण खोके उघडताना 

पेपर क्ललपसोबत पत्रसेुद्धा आली. हॉलीवुड हदग्दशाक हेन्री ववांकलर याांच ेवडील 
होलोकॉस्टमधनू बचावले होते. टीहही मामलका हॅपी डजेछया या कलाकाराने 
ववद्यार्थयाांना साांचगतले की त्याांच ेवडील नाझीांपासून पळ काढून, सगळी मालमत्ता 
सोडून अमेररकेत येऊन वसले. पण त्याने त्याछया वडडलाांनी त्याला भेट हदलेले एक 
खपू जुने पॉकेट घड्याळ अगदी जपून ठेवले होते. त्याने ते घड्याळ ववतळले्या 
चॉकलेटने आछिादले आणण एका जुन्या खोलयातून चोरून आणले. मग ववांकलरने ते 
घड्याळ भेट म्हणून आप्या मुलाला हदले.  

पत्राांचा महापूर आवरण्यासाठी ववद्यार्थयाांनी कामे वाटून घेतली. काही ववद्यार्थी पत्र े
वाचनू ती फाईलमध्ये लावू लागले, काहीजण पेपर क्ललप मोजून त्या साठवू लागले. 
लवकरच या पत्राांनी नऊ फाईली भर्या. क्ललप ठेवण्यास जागा अपुरी पडू लागली.   

ववद्यार्थयाांना टपालाांच ेमोठे अप्रुप होते. पण लवकरच त्याांना जाणवले की या 
पद्धतीने ते त्याांच ेध्येय कधीच गाठू शकणार नाहीत.  

प्रमशक्षक डेहहीड क्स्मर्थ हे स्लागार म्हणून होलोकॉस्ट समुहात दाखल झाले होते. 
त्याांनी एक स्ला हदला. त्याांनी पेपर क्ललप प्रक्पाववर्यी जगभर प्रचार करण्यासाठी 
आणण लोकाांकड ेमदत मागण्यासाठी एक सांकेतस्र्थळ (वेबसाइट) सुरू करायची 
क्पना माांडली. काही हदवसाांनी वेबसाइट सुरूही झाली.  

होलोकॉस्टमधनू बचावले्या लोकाांची प्रोत्साहनपर पत्र ेआणण त्याांछया 
हयडक्तगत कहाण्या.   



जमानीतून आलेले  
एक पोस्टकाडा  

जमानीतून आले्या एका 
पत्रात मलहहले होते: आशा 
आहे की अशा ननदायी घटना 

पुन्हा कधीही घडणार 
नाहीत.  

त्यावर मलहहले होते, “कृपया, आम्हाला मदत करा. आम्ही पेपर क्ललप गोळा 
करतोय. प्रत्येक पेपर क्ललप होलोकॉस्टमध्ये बळी गेले्या एका हयडक्तचां 
प्रनतननधत्व करेल. आमछयाकड ेसाठ लाख क्ललप जमा झा्या की आम्ही त्याांच े
एक स्मारक बनवू.” 

शकेडो लोकाांनी प्रोत्साहनपर पत्र ेमलहहली....सोबतच पेपर क्ललपही पाठव्या.  

पण काही काळानांतर, हा उत्साह कमी झाला आणण वर्ााअखेरीस होलोकॉस्ट 
गटाला केवळ 1,60,000 पेपर क्ललप ममळा्या. या गतीने तर ध्येय गाठायला 
आणखी 375 वर्े लागली असती.   

“साठ लाख बळी म्हणजे काय, हे आम्हाला कधीच उमगणार नाही वाटतां,” 
एक ववद्यार्थी द:ुखाने म्हणाला. मशक्षकाांनी आप्या ववद्यार्थयाांचा उत्साह कायम 
ठेवण्यास प्रोत्साहन हदले.  

लवकरच प्रक्पासाठी मदत येणार होती. पण क्हहटवेलमध्ये कुणालाही त्याची 
क्पना नहहती.  



पीटर आणण डॅग्मार 
श्रोइडर पेपर क्ललप 

प्रक्पाववर्यी मलहहले्या 
आप्या जमान 

पुस्तकाछया प्रतीसोबत 

प्रकरण 3 

जमानीशी सांवाद 

1999 छया पानझडीछया हदवसाांत, हहाइट हाऊसच ेप्रवक्ता, डॅग्मार आणण पीटर 
श्रोइडर, जमान वतृ्तपत्राांछया एका समूहासाठी वॉमशांग्टन डी. सी. येर्थील होलोकॉस्ट 
मेमोररयल म्युझीयममधील प्रक्पाछया सांकेतस्र्थळावर आले. त्याच हदवशी, त्याांनी 
आपले घननष्ठ ममत्र, 92 वर्ााछया लेना लायबा चगट्टर याांछयासोबत दपुारच ेभोजन घेतले. 
नाझीांनी ऑस्रीया ताब्लयात घेत्यावर लेना नतर्थनू अमेररकेस पळून आली होती.  

  योगायोगाने, वॉमशांग्टनमध्ये लेनाछया घरी नतची आणण श्रोइडर याांची भेट झाली, 
तेहहा नतछया हातात क्हहटवेल सांकेतस्र्थळाचीच िापील प्रत होती. पाहुण्याांसोबत दपुारच े
भोजन घेताना नतने त्याांना आग्रह केला, “काहीतरी करा याचां! तुमछयाकडून बऱ्याच 
अपेक्षा आहेत मला.” 

जमानीछया एका वगाातील 
मुलाांची िायाचचत्र.े ही मुले पेपर 

क्ललप गोळा करण्याछया 
उपक्रमात सहभागी झाली होती.  

एका मुलाने काढलेले चचत्र. यात 
त्याने जगभरातील लोकाांना पेपर 

क्ललपद्वारे जोडले आहे.  



 मग श्रोइडर याांनी शाळाांशी, मशक्षकाांशी, ववद्यार्थयाांशी चचाा केली. त्याांनी नऊ जमान 
वतृ्तपत्राांमध्ये लेख मलहहले. त्यात एक साधीशी ववनांती केली होती, “जर तुम्हाला हा प्रक्प 
योग्य वाटत असेल तर आम्हाला पेपर क्ललप पाठवा. ववद्यार्थयाांनी हेदेखील मलहून पाठवावे की 
त्याांना या प्रक्पात का सहभागी हहायच ेआहे.” 

लेख प्रकामशत झा्यावर पहह्या तीन आठवड्याांतच ववद्यार्थयाांना 2,000 पत्र ेआणण 46,000 
पेक्षा जास्त पेपर क्ललप ममळा्या. सहा वर्े वयाछया मुलाांनीही पत्र ेमलहहली होती. एक 
पत्रलेखक तर चलक 98 वर्ाांच ेहोते.  

काही माजी जमान सैननकाांनी युद्धसमयी खलनायक बन्याबद्दल माफी मागीतली. 
होलोकॉस्टमधनू बचावले्या काहीांनी आप्या कहाण्या मलहह्या, ऐकव्या. इतर शाळाही पेपर 
क्ललप गोळा करू लाग्या होत्या, हे क्हहटवेलछया ववद्यार्थयाांना कळले. अनेकाांनी मलहहले, 
“आम्हालाही या कामात सहभागी हहायचांय. हा द:ुखद इनतहास पुन्हा घडायला नको.” 

ववववध रांगाांछया, आकाराांछया पेपर क्ललप येऊ लाग्या. क्जतलया तऱ्हेच ेलोक, नततलया 
तऱ्हेछया पेपर क्ललप....अनेक पत्र ेकववता, चचत्र ेआणण इतर कलाकुसरीांनी भरलेली होती.  

श्रोइडरला इतकी ह्रदयद्रावक पत्र ेममळाली की त्याांनी जमान प्रनतसादावर एखादे पुस्तक 
मलहायच ेठरवले. दास ब्लयुरोललामर प्रक्प (पेपर क्ललप प्रक्प) हे पुस्तक जमानीत 2000 या 
वर्ी प्रकामशत झाले.  

वॉमशांग्टन पोस्टछया सांपादक डडटा क्स्मर्थ याांनी हे पुस्तक वाचले. त्याांना याववर्यी जास्त 
माहहती घ्यावीशी वाटली. मग त्या क्हहटवेलला गे्या आणण 7 एवप्रल 2001 रोजी, पासओहहर 
या ज्यूांछया धाममाक पवााछया सुमारास, त्याांनी वॉमशांग्टन पोस्टमध्ये आशेचा ककरण नावाचा एक 
लेख मलहहला. देशभरातील वतृ्तपत्राांनी, टीहही व रेडडओ स्टेशनाांनी ही कहाणी प्रसाररत केली 
आणण आप्या श्रोत्याांना, वाचकाांना, प्रेक्षकाांना क्हहटवेलमधील मुलाांछया प्रक्पाववर्यी माहहती 
हदली.  

“तुम्हीही पेपर क्ललप पाठवू शकता,” डडटाने आग्रहाने आप्या लेखात नमूद केले. 

प्रकरण 4 

स्मारकाची योजना 

क्हहटवेल शाळेत आलेला 
पेपर क्ललपचा एक 

खोका 

लोकाांनी मनापासून मदत केली. क्हहटवेलछया पोस्ट ऑफीसमध्ये दररोज 
इतकी पत्र ेआणण पासाल येऊ लागली की ती पोस्टमनछया गाडीत मावेनाशी 
झाली. म्हणून पोस्टमास्तर ती पत्र ेनेण्यासाठी मलांडा हूपर याांना फोन करू 
लागले. काही वेळा तर, हहाइस वप्रक्न्सपल क्स्मर्थ याांना पत्र ेआणायला आप्या 
गाडीने वारांवार पोस्ट ऑफीसात जावे लागले.   

शाळेत पेपर क्ललप मोजायला पुरेसे ववद्यार्थी नहहते. मग त्याांच ेआईवडीलही 
शाळेत येऊन मदत करू लागले. हळूहळू इतर लोकही मदत करू लागले. काही 
हदवसाांनी शाळेत ववद्यार्थयाांपेक्षा वयस्कर लोकच जास्त हदसू लागले.  



मशक्षक्षका सँड्रा रॉबट्ास (उजवीकड ेववद्याचर्थानीछया मागे) आणण 
ववद्यार्थी एका ड्रममध्ये पेपर क्ललप साठवताना. 

वॉमशांग्टनमध्ये, श्रोइडरलासुद्धा पेपर क्ललप ममळत होत्या. त्या आप्या गाडीत लादनू ते 
क्हहटवेलला रवाना झाले. ववद्यार्थयाांनी मोठ्या उत्साहाने त्याांच ेस्वागत केले. “आप्याकड ेआता पन्नास 
लाखाांपेक्षा जास्त पेपर क्ललप जमा झा्यायत ! आणखी फक्त दहा लाख पाहहजेत.” 

“साठ लाखाांपेक्षा जास्त पेपर क्ललप ममळा्या तर काय करायचां?” एका ववद्यार्थयााने ववचारले.  

“गोळा करत राहायचां, मोजत राहायचां,” श्रोइडर म्हणाले. “नाझीांनी फक्त ज्यू लोकाांनाच ठार नाही 
केलां, इतर लोकाांनासुद्धा मारलां त्याांनी.” 

डॅग्मारनी ववद्यार्थयाांना एका स्त्रीववर्यी साांचगतले. जमानीतील कोलोन ववद्यापीठात मशकत असताना 
नतछयाशी त्याांची भेट झाली होती. ती 4 फूट दीड इांच उांच होती. जर ती 4 फूट 1 इांच एवढीच उांच 
असती तर नतला नाझीांनी ठारच केले असते. कारण नाझी ठेंगण्या लोकाांची हत्या करत. ते त्याांना 
जगायला अपात्र समजत. 

ववद्यार्थयाांना समजले की नाझीांनी राजकीय ववरोधक, समाजवादी, साम्यवादी, अपांग लोक, 
येहोवा पांर्थीय, समलैंचगक लोक आणण इतर अनेक लोकाांचीसुद्धा हत्या केली होती. हहटलरछया 
सवाशे्रष्ठ वांश या भ्रामक सांक्पनेवर ज्याांची श्रद्धा नहहती, त्या सवाांनाही नाझीांनी ठार केले होते. 
खरांतर, त्याांनी 110 लाख लोकाांच ेहत्याकाांड केले होते.   

“आम्ही र्थाांबणार नाही. आम्ही 110 लाख पेपर क्ललप जमव!ू” मुलाांनी जाहीर केले. 

पेपर क्ललप येतच होत्या. काही काळाने शाळा एका गोदामासारखी हदसू लागली. वगाात, 
कँटीनमध्ये, ग्रांर्थालयात, झाडलोटीछया सामानाछया खोलीत, वप्रन्सीपलछया कायाालयात आणण 
हयायामशाळेछया तळघरात जागोजागी पासाल आणण खोके हदसू लागले. या हठकाणी आग 
लागण्याचा धोका सांभवत होता. आता या पेपर क्ललपच ेकाय करायच,े हे ठरवण्याची वेळ 
आली होती. क्हहटवेल माध्यममक शाळेत एक होलोकॉस्ट स्मारक बनवण्याची वेळ आली होती.   

एकदा सांध्याकाळी मलांडा हूपर, त्याांच ेपती एड, सँड्रा रॉबट्ास, डेहहीड क्स्मर्थ, त्याांची पत्नी 
लॉरा आणण श्रोइडर एका स्र्थाननक रेस्टॉरांटमध्ये रात्रीछया भोजनासाठी जमले.  

माध्यममक शाळेछया हयायामशाळेछया तळघरात ठेवलेले पेपर क्ललपच ेखोके 



साठ लाख जीव म्हणजे काय, हे जाणून घेण्यासाठी आम्ही हा प्रक्प सुरू केला,” 
सँड्रा म्हणा्या. “या पेपर क्ललप इरे्थनतरे्थ पडून राहाणां बरां नहहे. आपण त्याांचां एक 
स्मारक तयार करू.” 

पण कसे असेल हे स्मारक?  

सुरुवातीला ववद्यार्थयाांनी ववचार केला की सवा पेपर क्ललप लोखांडाछया कारखान्यात 
ववतळवून एक मोठी धातुची मूती घडवता येईल.... रोखा असा अर्था दशावणारी पेपर 
क्ललप आणण नाझीांच ेस्वक्स्तक ही चचन्हे त्यावर असतील.    

पण नाझीांनी भट्टय्ाांमध्ये शकेडो-हजारो ज्यू लोकाांना जाळले होते, हे कळ्यावर 
ववद्यार्थयाांना ही क्पना पटली नाही.  

“प्रत्येक पेपर क्ललप होलोकॉस्टमध्ये हत्या झाले्या एका ददैुवी जीवाच े
प्रनतननचधत्व करतेय,” सँड्रा रॉबटा म्हणा्या. “त्यामुळे आम्ही पेपर क्ललप भट्टीत पुन्हा 
नाही जाळू शकत!” 

वयस्कर लोकाांनी एक ववचार माांडला. त्याांनी सगळया पेपर क्ललप एका मोठ्या 
बरणीत ठेवायछया वा एका महाकाय चुांबकाला चचकटून ठेवायछया या क्पनेवर चचाा 
केली. ववद्यार्थयाांनी वॉमशांग्टनछया होलोकॉस्ट म्युझीयमला भेट हद्याची आठवण सँड्रा 
रॉबट्ासने साांचगतली. कैद्याांना िळिावणीत नेण्यासाठी नाझीांनी वापरले्या बैलगाड्या 
ववद्यार्थयाांनी नतरे्थ पाहह्या, तेहहा त्याांछया चहेऱ्यावर उमटलेले भाव रॉबट्ासना आठवले. 

“सुचलां!” डॅग्मार आणण मलांडा एकसुरात बोलले. “आपण पेपर क्ललप साठवायला 
एक मूळ जमान रे्वेडबा शोध.ू” 

रे्वेडबा शोधायचा, सुरक्षक्षत ठेवायचा आणण तो क्हहटवेलला आणायचा हे मोठे काम 
होते. उरलेली सांध्याकाळ स्मारकाचा आराखडा ठरवण्यात गेली.  

पण मूळ जमान रे्वेडबा शोधणे हे खपू कठीण काम होते.  

जगभरातून पेपर क्ललप 
आणण पत्र ेयेत होती तेहहा 
श्रोइडर एक मूळ रे्वेडबा 

शोधत होते.  

प्रकरण 5 

रे्वेछया डब्लयाचा शोध 

पीटर आणण डॅग्मारने ववचार केला की जमानीत अद्याप तशा प्रकारच ेरे्वेचे डबे 
चालत असतील. जमान लोक भरभलकम वस्तू बनवण्यात कुशल होते. त्याांछया एका 
रे्वेडब्लयाच ेआयुष्य 60, 70 वा 80 वर्े असायला काहीच हरकत नहहती.  

“बस्स, आणखी तीन हदवस, मग आप्याकड ेरे्वेडबा असेल,” पीटर डॅग्मरला 
म्हणाले. “तो अमेररकेत कसा आणायचा, हाच प्रश्न आहे.” 

डॅग्मारला र्थोडी शांका वाटली. “रे्वेडबा ममळवायला कदाचचत जास्त वेळ लागेल. 
तसां एक-दोन आठवड्याांनी फारसा फरक पडणार नाही,” त्याांनी आश्वासन हदले.  



त्याांनी 10 जानेवारी 2001 रोजी, जमान शासनाच ेप्रमुख, चॅन्सेलर गेऱ्हाडा श्रोइडर 
याांना एक पत्र मलहहले. त्याांनी चॅन्सेलरना पेपर क्ललप प्रक्पाबद्दल साांचगतले आणण 
रे्वेचा एक डबा शोधण्यात त्याांची मदत माचगतली. चॅन्सेलर गेऱ्हाडा याांनी त्याांना 
शालीन भार्ेत उत्तर मलहहले, पण ते काहीही मदत करू शकले नाहीत.   

मग त्याांनी रे्वे कां पनीछया अध्यक्षाांना पत्र मलहहले. युद्धादरम्यान, डच राईशबन ही 
रे्वे कां पनी कैद्याांना मतृ्यूिावणीत नेत असे. कां पनीतील सवाांना याची खबर होती. 
भयभीत, आजारी, मरणाऱ्या लोकाांछया ककांकाळया ऐकू येऊ नयेत म्हणून कां पनीतील सवा 
लोक नेहमी कानात प्लग घालून काम करत. राईशबन कां पनीने ननष्पाप लोकाांना 
मतृ्यूछया िावणीत पोहोचवून बलकळ पैसा कमावला होता.  

“क्हहटवेलमधली मुलां खूप िान काम करतायत,” रे्वे कां पनीच ेअचधकारी म्हणाले, 
“त्याांना शुभेछिा. पण ददैुवाने त्याकाळातला एकही रे्वेडबा आता आमछयाकड ेनाहीये.” 

श्रोइडरने रे्वे म्युझीयम, खाजगी रे्वे कां पन्या आणण सांपूणा युरोपातील रे्वे तज्ञ 
याांना आणखी पत्र ेमलहहली, फोन केले. काही लोक तर या पत्राांनी नाराज झाले. “आणखी 
एक स्मारक? 60 वर्ाांआधी घडून गेलेला भूतकाळ आता ववसरायला हवा.” काही 
लोकाांनी रे्थट साांगून टाकले: “आमछयाकड ेरे्वे डबा उपलब्लध नाही.”   

श्रोइडर जाणत होते की जमानीत या प्रक्पाच ेबरेच हहतचचांतक आहेत. त्याांना पत्र े
मलहहणारे लोक, पेपर क्ललप पाठवणारे लोक, होलोकॉस्टछया भीर्ण हत्याकाांडातून 
बचावलेले लोक या सवाांना असहहष्णुता, नतरस्कार आणण वांशवाद याांछयाववरुद्ध बोलायच े
होते.  

एवप्रलमध्ये, डॅग्मारने आप्या रॅहहल एजांटला बोलावून म्हटले, “आप्याला उद्या 
म्युननचला जायचांय”. पुढ्या हदवशी दपुारी श्रोइडरने वॉमशांग्टन डी.सी.मधनू जमानीछया 
म्युननच शहराकड ेउड्डाण केले. त्याांनी एक कार भाड्याने घेतली आणण जमानी, 
ऑस्रीया, बेक््जयम, नेदरलँडमधनू प्रवास केला.  

त्याांनी जुन्या रे्वे याडाांमध्ये शोध घेतला. पण होलोकॉस्ट स्मारकासाठी उपयुक्त 
सामान त्याांना ममळाले नाही. त्याांना सापडले्या सवा रे्वेगाड्या दसुऱ्या महायुद्धानांतर 
बनवले्या होत्या, हे त्याांना माहीत होते. कारण नाझीांनी वापरले्या रे्वेडब्लयाांमध्ये दोन 
आसाच ेदाांड ेआणण चार चाके होती. युद्धानांतर बनवले्या रे्वेडब्लयाांमध्ये दोन दाांड्याांछया 
(Axel) दोन जोड्या आणण आठ चाके होती.   

त्याांनी युरोपात तब्लबल 2000 मैलाांचा प्रवास केला आणण हाताला काहीच लागले नाही. 
म्युननचला परतून क्हहटवेलछया मुलाांना ही द:ुखद वाताा देण्यासाठी इमेल पाठवायचा 
ववचार ते करू लागले. पण वॉमशांग्टनला उड्डाण होणार तेवढ्यातच त्याांना जमानीतील 
ब्रेमेन शहरातून त्याांच ेएक ममत्र प्राध्यापक ललॉस हू्यबॉट्टर याांचा फोन आला.  

“माझ ेजावई राइनर शूमर याांना तुम्हाला हवी असेलेली गोष्ट सापडलीय,” ह्यबूॉट्टर 
म्हणाले. “बमलानछया उत्तरेला एक िोटांस रे्वे म्युझीयम आहे. नतर्थे नाझीांछया काळचा 
रे्वेडबा आहे. जाऊन ममळवा तो!” पण तो रे्वेचा डबा ववकायला ठेवला                                              
नहहता.  

गँजमलन, जमानीच ेरे्वे स्टेशन, इरे्थच रे्वेच ेम्युझीयम होते.  



प्रकरण 6 

शेवटी सापडला रे्वेचा डबा! 

जमान रे्वेमागा 
म्युझीयम  

डबा क्रमाांक 011-993 

रे्वे म्युझीयमछया सांचालकाांकड ेएक वाईट बातमी होती. “होय, आमछयाकड ेएक 
नाझीांछया काळातला रे्वेचा डबा आहे,” ते श्रोइडरना म्हणाले. “मोठा इनतहास आहे 
त्याचा. तुम्ही तो बघायला येऊ शकता. पण तो ववकण्यासाठी नाही.” 

तासाभरानांतर, म्युझीयमछया सांचालकाांना भेटण्यासाठी त्याांनी 500 मलैाांचा प्रवास 
केला. हे सांचालक बमलानमध्ये रे्वे कां पनीछया मुखयालयात हयवस्र्थापक म्हणुनही काम 
पाहात. डॅग्मारला आशा होती की पेपर क्ललपची कहाणी ऐकून कदाचचत ते आपला 
ववचार बदलतील.  

म्युझीयम 60 मैल दरू होते, पण सांचालक डॉ. रैनर झॅक याांनी त्याांछयासोबत त्याांछया 
कारमधनू येण्याच ेठरवले. “आमछया म्युझीयमला आयसेनबॅह्वरीन गँझमलन इ.हही रोबेल 
असांही म्हणतात,” ते म्हणाले. “जमान लोकाांना लाांबलचक आणण गुांतागुांतीची नावां 
आवडतात, तुम्हाला ठाऊकच असेल.” 

जुन्या मालगाड्याांची एक लाांबलचक राांग बनघत्यावर ते ननराश झाले. बऱ्याच 
मालगाड्या दसुऱ्या महायुद्धानांतर बन्या होत्या आणण त्याांतील कोणतीच जमान नहहती.  

नाझीांछया काळातील इतर रे्वेडब्लयाांमध्ये रे्वे कमाचाऱ्याांसाठी झोपण्याची हयवस्र्था केली 
होती. याांत णखडलया, स्वयांपाकघर आणण पायऱ्याही होत्या.   

पण मग त्याांना हवा असलेला रे्वेडबा हदसला आणण ते श्वास रोखनू पाहू लागले: डबा 
क्रमाांक 011-993. हा डबा 1917 मध्ये बनवला होता. मतृ्यू िावणीत नेण्याऱ्या इतर 
रे्वेडब्लयाांसारखाच होता तो. श्रोइडरने जुनी िायाचचत्र ेबारकाईने तपासली होती. त्याांनी 
म्हटले,“ आम्हाला पाहहजे होता तसा रे्वेडबा शवेटी सापडला.” 

म्युझीयमछया कमाचाऱ्याांनी डबा क्रमाांक 011 -993 छया इनतहासावर सांशोधन केले होते. 
त्यात असे हदसून आले होते की हा डबा 1945 साली पोमलश शहर सोबबबोरमध्ये असाच 
सोडून देण्यात आला होता. जवळच एक प्रमुख नाझी मतृ्यूिावणी होती. शलयता होती की 
हा डबा ज्यू आणण इतर लोकाांना त्याांछया ज्लादाांछया हाती सोपवण्यासाठी वापरण्यात 
आलेला असावा.   

“या रे्वेडब्लयाचा नेमका इनतहास कधीच कळणार नाही,” डॅग्मार म्हणाले. “पण एक 
गोष्ट नलकी की याचां भववष्य खूप वेगळां असेल.” 

“कृपया आम्हाला मदत करा,” त्याांनी म्युझीयमछया सांचालकाांना म्हटले. 
“क्हहटवेलमध्ये ववद्यार्थी साठ लाख पेपर क्ललप गोळा करतायत, नाझीांनी केले्या प्रत्येक 
हत्येसाठी एक. हे पेपर क्ललप लोकाांछया आयुष्याच ेप्रनतक आहेत. ज्या रे्वेडब्लयातून 
लोकाांना मतृ्यूिावणीत नलेां होतां, त्यामध्ये या क्ललप जतन करून ठेवायछया आहेत, ” 



“मला आवडले तुम्हाला मदत करायला,” सांचालक म्हणाले, “पण माझ ेहात 
बाांधलेले आहेत. हा रे्वेडबा ममळवण्यासाठी आम्ही खपू शोधाशोध केलीय. 
याछयाववना हे म्युझीयम अपूणा वाटेल.” 

श्रोइडरना वाटलेली भीती खरी ठरली. त्याांना रे्वेडबा ममळवण्यात यश आले 
नाही. आता क्हहटवेलमध्ये ववद्यार्थयाांना काय साांगायचे?  

रे्वे म्युझीयमछया प्रमुखाांना डॅग्मारने एक शवेटचा प्रश्न ववचारला, 
“सांचालकसाहेब, तुम्हाला मुलां आहेत?” 

“होय, मला एक मुलगी आहे, िोटीशी. खपू लाडकी आहे ती माझी.” 

डॅग्मार पुढे म्हणाले, “सांचालक साहेब, होलोकॉस्टमध्ये तुमछया िोट्या 
मुलीसारखया पांधरा लाख मुलाांचां हत्याकाांड झालां होतां. त्याांछयापैकी ककत्येकाांना 
अशाच रे्वेडब्लयातून मतृ्यूिावणीत नेलां होतां. क्हहटवेलमधली पांधरा लाख पेपर 
क्ललप त्याांछया आयुष्याचां प्रनतक आहेत. होलोकॉस्ट स्मारक त्या भीर्ण घटनेची 
आप्याला सतत आठवण करून देईल आणण असा इनतहास पुन्हा न घडण्यासाठी 
आप्याला प्रेरणा देईल.” 

सांचालक र्थोडा वेळ काहीच बोलले नाहीत. मग क्स्मत करून ते म्हणाले, 
“ठीकाय, समजलां मला. आम्ही तुम्हाला हा डबा त्याच ककां मतीला ववकू ज्या 
ककां मतीला आम्ही तो खरेदी केला होता.” 

“ममळाला आम्हाला रे्वेडबा!” त्याांनी क्हहटवेलला ईमेल मलहहला. “रे्वेडबा 
येतोय लवकरच.” 

प्रकरण 7 

समूहाने मदत केली 

शाळेसमोर रे्वेरुळ 
टाकण्यासाठी जमीन 

तयार करताना 

ही बातमी ममळताच टेनेसीत उत्साह सांचारला. मलांडा हूपरने एक सभा आयोजीत केली. 
लोक मोठ्या सांखयेने आले. मुले सायकलवर आणण स्केटबोडावर स्वार होऊन आली. वयस्कर 
लोक पायी चालत वा गाडीने आले. तरूण जोडपी आप्या मुलाांना घेऊन बग्गीतून आले. 
काहीांनी कामावरच ेकपड ेघातले होते, काहीांनी सणावाराला घालतात तसे िानिान कपड े
घातले होते. मेयर, पोलीस प्रमुख, स्र्थाननक जेष्ठ नागररक सांघाच ेसदस्यही सभेला आले.  

“या शाळेच ेववद्यार्थी एक होलोकॉस्ट स्मारक बनवतायत,” वप्रक्न्सपल लोकाांना म्हणा्या. 
“आम्हाला तुमची सवाांचीही मदत लागेल. आप्याला जमानीतून एक रे्वेचा डबा ममळतोय. 
या डब्लयातून कैद्याांना मतृ्यिूावणीत नेत असत. 



हा ऐनतहामसक रे्वेडबा आप्या स्मारकाचा कें द्रबबांद ूअसेल आणण यात्या 110 लाख 
पेपर क्ललप होलोकॉस्टमध्ये हत्या झाले्या जीवाांचे स्मनृतचचन्ह असेल.”  

“ईश्वर कृपा करो!” प्रेक्षकाांमधील एकजण म्हणाला, “या होलोकॉस्ट स्मारकामुळे आप्या 
शहराचां महत्त्व नलकीच वाढेल.” 

मलांडा म्हणाली, “मला स्मारक बनवण्याचा अनुभव नाही, पण एक गोष्ट मला माहहतीय की 
सवाांनी ममळून काम केलां तर आपण एक चाांगलां स्मारक बाांध ूशकू. यातून साऱ्या जगाला 
आपली होलोकॉस्टववर्यी असलेली सांवेदना, कळकळ कळू शकेल.” उपक्स्र्थत प्रेक्षकाांनी टाळया 
वाजव्या. “त्यासाठी आप्याला कशाची गरज आहे?” त्याांनी बोलणे सुरू ठेवले. “सुतार, 
इलेक्लरमशयन, आराखडा बनवणारे लोक याांची. प्रत्येक गोष्टीसाठी आप्याला लोक लागतील. 
ममत्राांनो, मदत करू इक्छिणाऱ्या स्वयांसेवी लोकाांनी आपले नाव, पत्ता आणण फोन नांबर ठेवून 
जावां. तुमची गरज लागेल तेहहा आम्ही तुम्हाला फोन करून बोलवू.” सवाांनी आपले नाव 
आणण फोन नांबर हदले.   

समूहाछया सदस्याांनी स्मारक स्र्थळावर झाड ेलावली.   

वप्रक्न्सपल हूपरने हेदेखील साांचगतले की एका स्वतांत्र कफ्म कां पनीने एक 
कफ्म बनवण्यासाठी क्हहटवेलला येण्याची परवानगी माचगतली होती. पेपर 
क्ललप प्रक्पाच ेमहत्त्व सवाांनाच पटले होते. त्याचा जेवढा प्रसार होईल तेवढेच 
जास्त मशकायला ममळेल, अशी सवाांची धारणा होती.  

या प्रक्पाने काही लोकाांच ेआयुष्यच बदलून टाकले. “आमछया होलोकॉस्ट 
वगाात एक मुलगी होती. ती आम्हाला आवडायची नाही,” एका ववद्याचर्थानीने 
कबूल केले. “ती आमछयाशी कधी वाईट वागली नाही, पण तरी आम्ही नतला 
खपू चचडवायचो. त्यामुळे ती एकाकी झाली. आम्ही जणू नतला वाळीतच टाकलां, 
असां म्हणता येईल. पण तरी नतने कधी तक्रार केली नाही.  

एके हदवशी, श्रीमती रॉबट्ासने समजावून साांचगतले की नाझीांनी आपली ज्यू 
ववरोधी मोहीम कशी सुरू केली. लोकाांना ववनाकारणच ज्यू लोकाांचा नतरस्कार 
करण्यास साांगण्यात आले. त्यामुळे लोकाांनी आप्या शजेारी राहाणाऱ्या ज्य ू
लोकाांची ववचारपूस करणे, त्याांना शुभेछिा देणे बांद केले. जेहहा पोलीस आले 
आणण त्याांनी ज्यू लोकाांना अटक केली तेहहा शजेाऱ्याांनी त्याकड ेदलुाक्ष केले.  

आप्या समूहात असा भेदभाव होणार नाही, हे मी स्वत:ला बजावले. मग 
मी आमछया वगाात्या मुलीबद्दल ववचार करू लागले,” ववद्याचर्थानी पुढे साांगू 
लागली. “नतने आमचां काहीही वाकडां केलां नहहतां. तरीही आम्ही नतछयाशी असां 
वागतो जणू काही ती अक्स्तत्वातच नाही. पोलीस नतला पकडायला आले असते 
तर आमची काय प्रनतकक्रया असती? कदाचचत आम्ही दलुाक्षच केलां असतां. 

तेहहा मला जाणीव झाली की आम्ही जे काही करत होतो ते बहुताांशी 
जमानाांनी केलां त्यापेक्षा वेगळां नहहतां. जमानीत, लोकाांछया दलुाक्षामुळे नाझीांना 
होलोकॉस्ट करणां शलय झालां. पण आता आम्हाला आमछया सहकारी ववद्यार्थयाांची 
काळजी घ्यायला हवी.” 



प्रकरण 8 

प्रवास सुरू झाला 

रे्वेडब्लयावर एक 
फलक लावताना 

कुटुांब आणण ममत्राांकडून अर्थासहाय्य ममळा्यावर श्रोइडर रे्वेडबा खरेदी करण्यास 
सज्ज झाले. आता प्रश्न हा होता की तो 5,000 मलै दरू कसा आणायचा? जमानीछया 
रे्वे म्युझीयममधनू क्हहटवेलपयांत आणण्यासाठी अटलाांहटक महासागर हाच एकमेव 
रस्ता होता. पण नक्जकचे बांदर म्युझीयमपासून 300 मैल लाांब होते.  

याबाबत जमान रे्वे कां पनीशी बोलणे गरजेच ेहोते. रे्वे कां पनी मदत करायला 
लगेच तयार झाली. “आम्ही रे्वेडबा तुमछयाकड ेपोहोचवू शकतो. पण ते खूप महाग 
पडले,” कां पनीछया प्रनतननधी म्हणा्या.  

“ककती महाग?” पीटरने ववचारले.  

“मी काही तज्ञ नाही,” ती स्त्री म्हणाली, “पण यात ककमान 10,000 डॉलर इतका 
खचा येईल.” 

“होलोकॉस्ट स्मारकासाठी काही सूट नाही ममळणार ककां मतीत?” श्रोइडरने त्याांना 
आठवण करून हदली.   

“ककती सूट?” 

“ववनामू्य का नाही पोहोचवत?” डॅग्मारने सुचवले. “तुमची रे्वे कां पनी एका 
चाांग्या कामासाठी देणगी म्हणून हे काम करू शकते.” 

ती स्त्री सुरुवातीला काहीच बोलली नाही. मग काही क्षणाांनी हळू आवाजात ती 
म्हणाली, “तुम्ही बरोबर बोललात. आम्ही मुलाांछया होलोकॉस्ट स्मारकाला मदत 
करायला हवी. या स्मारकात रस आहे हे दाखवण्याची सांधी जमान रे्वे कां पनीलाही 
ममळेल.” 

आपण मालकाशी चचाा करू, असे नतने आश्वासन हदले. ती म्हणाली, “मला 
दोनतीन हदवसाांचा अवधी द्या.” पण पुढ्याच हदवशी नतने पुन्हा फोन केला. “आम्ही 
हे काम ववनामू्य करू. कुठे पोहोचवायचाय रे्वेडबा?” 

यानांतरही अनेक प्रश्न उभे राहहले. रे्वेडब्लयाची उांची जास्त होती, त्यामुळे तो वाहून 
नेण्यासाठी ववशरे् हयवस्र्था करावी लागणार होती. जमानीत बहुताांशी रे्वेमागाांच े 
ववद्युतीकरण झाले होते. त्यामुळे रे्वेडब्लयाचा स्पशा वरछया ववद्युत ताराांना झाला 
असता. ववद्युततारा नसलेला रे्वेमागा ममळणे कठीण होते. म्हणून रे्वे अचधकाऱ्याांनी 
तज्ञाांचा एक गट म्युझीयमला पाठवून रे्वेडबा स्वत:छया चाकाांवर चालू शकेल का, 
याची तपासणी केली.  



रे्वेडबा आप्याच चाकाांवर जमान गावातील रे्वेमागाावर धावताना 

श्रोइडर उत्तर जमानीमध्ये आप्या मुलीछया घरी र्थाांबले. नतर्थे त्याांनी इांक्जनीयर लोकाांछया 
ननणायाची वाट पाहहली. रे्वेडबा अमेररकेत नेण्यासाठी सज्ज ठेवायचा, असे त्याांनी ठरवले. तो 
काही साधासुधा रे्वेडबा नहहता. तो आता एका स्मारकाचा भाग होता. “स्मारकाला काही नाव 
हदलां पाहहजे,” त्याांछया जावयाने सुचवले, “आपले दोन ममत्र नावाांच ेफलक तयार करून देतात.” 

“पण नाव काय ठेवायचां?” त्याांछया मुलीने, मस्केने ववचारले. “काहीतरी खास पाहहजे.” 

“खरांय,” श्रोइडर उत्तरले. मग ते इांग्रजीत म्हणाले, “मुलाांच ेहोलोकॉस्ट स्मारक.” 

त्याांची पाच वर्ाांची नात अॅना-लीने नतला अपररचचत असलेले हे इांग्रजी शब्लद पुन्हा उछचारले:  

मुलाांच ेहोलोकॉस्ट स्मारक. 

वयस्कर लोक हसू लागले. हे नाव चाांगले होते, कारण हे स्मारक मुलेच मुलाांसाठी तयार 
करत होते.  

रे्वेडबा जमानीतून ननघण्यापूवी त्यावर नावाांच ेफलक लावायच ेत्याांनी 
ठरवले. त्याांनी मुलाांच ेहोलोकॉस्ट स्मारक हा फलक डब्लयाछया एका बाजूस 
लावला आणण त्याच ेजमान भार्ाांतर असलेला होलोकॉस्ट-मॅनमल डरे ककां डर हा 
फलक डब्लयाछया दसुऱ्या बाजूस लावला. दोन फलकाांच ेननमााता होते, जमानीचा 
वु्फगँग आणण नेदरलँडचा हॅन्स. त्याांनी रात्रभर काम करून फलक तयार केले. 
ते श्रोइडरना म्हणाले, “आजपयांत आम्ही तयार केले्या फलकाांमधले हे सवाात 
महत्त्वाच ेफलक आहेत.” 

पुढली समस्या होती, हा रे्वेडबा अटलाांहटक समुद्रापार कसा न्यायचा. 
श्रोइडरना माहीत होते की जमान सैन्य बऱ्याचदा अमेररकेत आप्या साधनाांची 
ने-आण करत अस.े म्हणून त्याांनी वॉमशांग्टनमधील एक जुने ममत्र जुगान क्रोबोग 
याांना बोलावून घेतले. ते जमान परराष्ट्र मांत्रालयात उछच सचचव होते.  

रे्वेडब्लयाला ननरोप देताना श्रोइडर, त्याांछया नाती आणण 
त्याांछया एक स्नेही 



 या सचचवाांनी सांरक्षण मांत्रालयातील एका उछच सचचवाशी चचाा केली. त्याांनी 
त्याांछया वररष्ठाांशी सांवाद साधला. “ठीकाय, आपण अमेररकेला ननघणाऱ्या मालवाहू 
जहाजावरून होलोकॉस्ट स्मारकाचा रे्वेडबासुद्धा पाठवू,” वररष्ठ म्हणाले. 

त्याचवेळी रे्वे कां पनीछया त्या महहला कमाचाऱ्याने एक चाांगली बातमी हदली: 
“आमछया तांत्रञाने डबा ठीकठाक केलाय. आता रे्वेडबा स्वत:छया चाकाांवरच धावेल. 
आपण परवा प्रवास सुरू करू शकतो. पण आपण हळूहळू जाऊ. ताशी 30 मैलपेक्षा 
कमी वेगाने.” 

जमानीमध्ये प्रत्येक रेनच ेएक अचधकृत नाव असते. त्यामुळे या रेनला होलोकॉस्ट  
स्मारक - खास रेन असे नाव ममळाले. 23 ऑगस्ट 2001 रोजी, हा रे्वेडबा एका 
वजनदार इांक्जनला जोडण्यात आला. त्याला आणखी एक ब्रेक डबा जोडण्यात आला, 
कारण तज्ञाांचा या जुन्या रे्वेडब्लयाछया एअर ब्रेकवर ववश्वास नहहता. टीहही, रेडडयो, 
वतृ्तपत्र ेयाांनी ननरोप समारांभाच ेतपशील नोंदवले. होलोकॉस्ट स्मारक - खास रेनने 
जमानीतून आपला 300 मैलाांचा दीघा प्रवास सुरू केला.   

रेनछया चाकाांना जोडणारे दाांड ेआणण चाके याांना वांगण घालण्यासाठी रेन दर 30 
मैलाांवर र्थाांबवण्यात येत असे. एक पूणा हदवस आणण रात्रीनांतर, ही रेन उत्तर 
समुद्रातील जमान बांदर कुलसहेवन इर्थे पोहोचली. 

इर्थे एक नवीच समस्या उभी राहहली. युरोपात लाकूड खाणारी एक कीड आहे. 
अमेररकेत अशी कीड नाही. ही कीड अमेररकेत पोहोच ूनये म्हणून लाकडाछया वस्तू 
ककडववरहीत कराहया लागतात. अमेररकी शतेकी ववभागाने श्रोइडरना साांचगतले की 
रे्वेडब्लयाला रासायननक द्रवात बुडवावे लागेल. पण एवढा मोठा आांघोळीचा टब कुठे 
ममळणार? यावरही उपाय सापडला. डब्लयावर रसायन फवारण्यासाठी एका उछच 
शडक्तछया बांदकुीचा वापर केला गेला.  

आता रे्वेडबा आप्या आांतरअांटलाांहटक प्रवासासाठी सज्ज होता.  

प्रकरण 9 

होलोकॉस्टमधून बचावले्या लोकाांनी क्हहटवेलचा दौरा केला 

होलोकॉस्टमधनू 
बचावले्या लोकाांनी 
क्हहटवेलचा दौरा केला. 

क्हहटवेलमध्ये, होलोकॉस्टने एक (खरांतर चार)  मानवी चहेरा पररधान केला. 
होलोकॉस्ट घटनेमध्ये बचावले्या चार न्यूयॉका वासीयाांनी क्हहटवेल पेपर क्ललप 
प्रक्पाची माहहती घेतली. त्याांनी मलांडा हूपरला ते प्रक्पाला भेटू शकतात का, हे 
ववचारले. त्याांना ववद्यार्थयाांना भेटायच ेहोते आणण त्याांच ेआभार मानायच ेहोते.   

ववद्यार्थी, आईवडील, मशक्षक आणण समाजातील अन्य सदस्याांनी खछचनू 
भरले्या सभागहृात हे सत्तर-ऐांशी वर्े वयाच ेचारजणही आले. त्याांनी 
मतृ्यूिावणीतील आप्या हदवसाांछया आठवणी साांचगत्या. “आम्ही भाग्यवान 
होतो,” एकजण म्हणाला. “आम्ही नतर्थनू क्जवांत वाचलो आणण म्हणून आज 
तुम्हाला आमची कहाणी ऐकवू शकतोय.” 



ववद्यार्थी स्तब्लध झाले. त्याांनी होलोकॉस्टववर्यी वाचले होते, त्यात बळी गेले्या 
लोकाांछया ददैुवावर चचाा केली होती, पण होलोकॉस्टमध्ये बचावले्या लोकाांना ते 
कधी भेटले नहहते. लोकाांछया डोळयाांतून अश्र ूवाहू लागले, लोक परस्पराांना ममठ्या 
मारू लागले. लघुपट बनवणाऱ्या गटाने या घटनेचे रेकॉडडांग केले.   

मतृ्यू िावणीतून बचावले्या एका हयडक्तने म्हटले, “मी या मुलाांछया प्रेमान े
पुरता भारावून गेलोय. त ेअनोळखी लोकाांना ममठ्या मारतायत. ते दषु्प्रवतृ्तीांशी 
लढतायत. त्याांछयामुळे हे जग सुांदर बनलांय.” 

मतृ्यू िावणीतून बचावले्या लोकाांनी क्हहटवेलछया पे्रमळ लोकाांना ननरोप हदला. 
त्याचवेळी एक मालवाहू जहाज कुलसहेवन या जमान बांदरात पोहोचले.  

रे्वेडबा अटलाांहटक 
सागरापार नेण्यासाठी 

ब्ल्यू स्काय हे नॉवेक्जयन 
जहाज ननवडण्यात आले.  

प्रकरण 10 

अटलाांहटक पार 

श्रोइडर जोडप्याने ब्ल्यू स्काय जहाज पाहहले तेहहा ते अववश्वासाने एकमेकाांकड े
पाहू लागले. त्या जहाजाच ेमूळ पक्िम नॉवेतील बगेन शहर होते. “हे नॉवेचां जहाज 
आहे!” पीटर ओरडला. नॉवेछया लोकाांनीच ज्यू लोकाांना हद्या जाणाऱ्या 
वागणुकीववरुद्ध पेपर क्ललप चळवळ सुरू केली होती. नॉवेछया टपालववभागाने 
अमलकडचे पेपर क्ललपच ेशोधक जोहान वालरछया सन्मानार्था एक टपाल नतकीट 
काढले होते आणण आता, एक नॉवेक्जयन जहाज पेपर क्ललप प्रक्पाछया मुलाांछया 
होलोकॉस्ट स्मारकासाठी रे्वेडबा वाहून नेत होते.  



ब्ल्यू स्कायवर रे्वेडबा 

जेहहा स्मारकाला जहाजावर चढवण्यात आले, तेहहा बांदराछया मालकाने इतर सगळी 
कामे र्थाांबवण्याचा हुकूम हदला. रे्वेडबा ब्ल्यू स्कायवर चढवताच खलाशाांनी आप्या टोप्या 
काढ्या आणण सैननकाांनी सलामी हदली. जहाजावर चढलेली शवेटची हयक्ती होती, एक जमान 
सेनाचधकारी. रे्वेडब्लयाची ननगराणी राखणे, हे एकमेव काम त्याला होते.    

दोन तासाांनांतर, ब्ल्यू स्काय खु् या समुद्रात पाणी कापत पुढे जाऊ लागले. पुढ्या रात्री, 
जहाजाने इांक्ग्लश कालवा ओलाांडला आणण ते अमेररकेछया हदशनेे पुढे जाऊ लागले,.समुद्र शाांत 
होता. बा्टीमोर बांदरापयांत 4,000 मैलाचा प्रवास करण्यात 13 हदवस लागतील असे वाटत 
होते. कप्तानाने श्रोइडरला काळजी न करण्याचा हदलासा हदला. वादळाछया पररक्स्र्थतीत, 
जहाजाने कमी हेलकावे खावेत यासाठी कप्तान जहाजाचा वेग कमी करत असे. “आपण 
स्मारकाची चाांगली काळजी घेऊ. हा प्रवास यशस्वी होईल,” त्याने आश्वासन हदले.  

“एक भयानक वादळ वेगाने येत आहे,” रेडडयो ऑपरेटरने कप्तानाला साांचगतले.  

कप्तानाने आपला तक्ता तपासला. “याला टाळता येईल का?” 

“नाही. कुठेही वळलां तरी वादळ आप्याला झोडपणारच, अगदी दणकून,” रेडडयो 
ऑपरेटर उत्तरला.  

अद्याप दपुार झाली नहहती. तरी आभाळ अांधारू लागले. कप्तानाने आदेश हदला, “पुढे 
वेग मांद करा. आपण 30 फूट उांच लाटाांना तोंड देणार आहोत. वादळ जास्तच तीव्र असेल 
तर मी वर येईनच.” कप्तानाने जहाजातील घरांगळणाऱ्या, उडू शकणाऱ्या वस्तू काढून 
टाकण्याची सूचना खलाशाांना केली. सामान बाांधनू ठेवले्या साखळया तपास्या आणण 
सामान इर्थे-नतर्थे फेकले जाणार नाही, याची खात्री करून घेतली. एखादे घरांगळणारे वपांप 
आदळून जहाजाला निद्र पडू शकले असते आणण जहाज बुडू शकले असते.  

सहा तासाांपेक्षा जास्त वेळ कप्तानाने जहाजाच ेसुकाणू साांभाळले आणण तो लाटाांवर 
स्वार झाला. जेहहा लाटाांछया मभांतीांनी जहाजाला धडका हद्या तेहहा त्याने वेड्यासारखे 
जहाज पुढे नेले. जहाज र्थरारू लागले तरी तो पाय घट्ट रोवून उभा राहहला. मग क्जतलया 
वेगाने वादळ आले नततलयाच वेगाने ते ननघूनही गेले. समुद्र पुन्हा शाांत झाला. सवा लोक 
ववश्राांती घेऊ लागले.  

र्थोड्या वेळाने, खलाशाांनी असा एक आवाज ऐकला ज्याने ते घाबरले. हा आवाज 
होता नीरव शाांततेचा. इांक्जन र्थाांबले होते. “मुखय तेलपांप उडालाय,” याांबत्रक खोलीतील 
तांत्रञाांनी कप्तानाला माहहती हदली. “आम्ही दरुुस्त करण्याचा प्रयत्न करतोय.” 

इांक्जनीयर लोकाांनी हदवसभर पररश्रम केले. ब्ल्यू स्काय जहाज पाण्यात मतृावस्रे्थत 
पडून होते. इांक्जनववना जहाज चालू शकत नाही. वारा त्याला कोणत्याही हदशते वाहावत 
नेतो. सुदैवाने, रेडडयो हयवस्र्था काम करत होती. कप्तानाने अमेररकी तटरक्षकाांना सूचना 
हदली की जहाज वाहावत चालले होते, आजुबाजुछया इतर जहाजाांना याची सूचना द्यावी. 
चौदा तासाांछया शाांततेनांतर, ब्ल्यू स्कायछया इांक्जनात जीव आला. 20 तासाांनांतर, जहाज 
मेररलँडछया बा्टीमोरला पोहोचणार होते.  



पण 20 तासाच ेदोन हदवस झाले. एकदा अमेररकी मालकीछया समुद्रभागात 
तटरक्षक बलाने ननरीक्षणासाठी कप्तानाला र्थाांबायचा आदेश हदला. अमेररकी बांदरात 
प्रवेश करणाऱ्या प्रत्येक जहाजाकड ेतटरक्षक प्रमाणपत्र असणे आवश्यक होते. ब्ल्यू 
स्काय जहाजाकड ेते नहहते, कारण ते त्याआधी कधीही अमेररकेला गेले नहहते. 
तटरक्षक दलाच ेअचधकारी जहाजावर चढले. त्याांना सगळे ठीकठाकच आहे असे हदसले. 
रे्वेडबा बघून त्याांची चेष्टामस्करी बांद झाली. अचधकाऱ्याांनी डब्लयाछया फलकावरील 
मुलाांच ेहोलोकॉस्ट स्मारक या अक्षराांना स्पशा केला. कुणीही डब्लयाच ेदार उघडून वा 
आत डोकावून तपासणी करण्याचा प्रयत्न केला नाही.   

रे्वेडबा, बा्टीमोरमध्ये एका सीएसएलस रेनमध्ये उतरवण्यात आला.  

ब्ल्यू स्काय जहाज 9 सप्टेंबर 2001 रोजी बा्टीमोर बांदरावर पोहोचले. आधी 
रे्वेडबा उतरवण्यात आला आणण अमेररकी रे्वे कां पनी सीएसएलसछया एका 
फलाटावर चढवण्यात आला. या कां पनीने क्हहटवेलला ववनामू्य सेवा पुरवली. 
दोन हदवसाांनी, हा फलाट एका मोठ्या डडझले लोकोमोटीहहला जोडण्यात आला. 
11 सप्टेंबर 2001 रोजी, लोकोमोटीहहने आपला अांनतम प्रवास सुरू केला. 

सहहष्णुतेच ेप्रनतक असलेले हे स्मारक हळूहळू ग्रामीण भागाांतून जाऊ लागले. 
त्याचवेळी दहशतवाद्याांनी अमेररकेवर ह्ला केला. त्याांनी प्रवासी ववमाने 
न्यूयॉका मधील व्डा रेड सेंटर आणण वॉमशांग्टन डी.सी. मधील पेंटागॉनछया 
इमारतीांवर आदळवली. आणखी एका अपहरण केले्या ववमानाला 
पेक्न्स्हहेननयात अपघात झाला आणण त्यात 3,000 लोक मारले गेले.  

क्हहटवेल माध्यममक शाळेछया ववद्यार्थयाांनी जगभरछया लोकाांसोबत शोक हयक्त 
केला. तीन वर्े त्याांनी नतरस्कार आणण असहहष्णुता याांववरुद्ध लढा हदला. ही 
भयानक दघुाटना पाहून त्याांछया डोळयाांत अश्र ूउभे राहहले. कुणाछयाही तोंडून 
शब्लद फुटेना. शेवटी एक मुलगी बोलली.  

“आधी मला कळत नहहतां की आपण हे स्मारक का बनवतोय, पण आता 
माझ्या लक्षात आलांय.” 



प्रकरण 11 

रे्वेडबा घरी आला 

रे्वेडबा क्हहटवेलला पोहोचला 

रे्वेडबा टेनेसीछया हदशनेे जाऊ लागला. क्हहटवेलचे लोक त्याछया स्वागताची 
तयारी करत होते. रे्वे कां पनी सीएसएलसच ेलोक रक आणण बुलडोझर घेऊन नतरे्थ 
पोहोचले होते. त्याांनी जमान रे्वेडब्लयाकररता रे्वेरुळ टाकण्यासाठी शाळेसमोरील 
कुरणाचा एक भाग स्वछि केला.   

कामगाराांनी सवाात जुने रूळ शोधनू काढले. ते 1947 मध्ये बनवण्यात आले होते. 
याच वर्ी नाझी मतृ्यूिावणीतून मुक्त होऊन असांखय ज्यू लोक अमेररकेत येऊन 
स्र्थानयक झाले होते.   

रे्वेडबा क्हहटवेलला पोहोचला, त्या हदवशी शहरातील कामकाज जणू ठप्प झाले.  

लोकाांनी आपली कामे र्थाांबवली. हयवसाय, दकुाने बांद झाली आणण सगळे शाळेत 
गोळा होऊन वाट बघू लागले.  

चट्टानुगामध्ये, पवातराांगाांमधनू मसलवचॅी घाटात प्रवास करताना गती मांद ठेवण्यासाठी 
रे्वेडबा एका मोठ्या रकमध्ये ठेवण्यात आला. रक क्हहटवेलला पोहोचला तेहहा 
चमचमत्या प्रकाशाछया पोलीस गाड्याांनी शहराछया मध्यभागातील रस्ता मोकळा केला - 
एका िोट्याशा टेकडीपासून मुखय रस्त्यापयांत आणण शवेटी शाळेपयांत.  

एका मोठ्या के्रनने रकमधनू रे्वेडबा अलगद उचलला आणण त्याला काळजीपूवाक 
रुळाांवर ठेवले. डब्लयाछया लोखांडी चाकाांनी लोखांडी रुळाांना हळुवार स्पशा केला. त्याांनी 
काहीच आवाज केला नाही. क्हहटवेल माध्यममक शाळेछया 400 पेक्षा जास्त ववद्यार्थयाांनी 
मात्र यावर जयघोर् केला. ते आनांदाने उड्या मारू लागले. वयस्कर लोक टाळया वाजवू 
लागले. ववद्यार्थी, त्याांच ेआईवडील, शजेारी आणण मशक्षक शाांतपणे रे्वेडब्लयाजवळ आले. 
त्याांनी त्याला स्पशा केला. अनेकाांछया डोळयाांत पाणी उभे राहहले.  

प्रमुख रस्त्यावर शाळेनक्जक रे्वेडबा 



डबा क्रमाांक 011-993 आप्या इक्छित स्र्थळी पोहोचला होता. या रे्वेडब्लयाने अपार 
द:ुख बनघतले होते. सहदछिा असेल तर अप्राप्य काहीच नाही, याचा हा डबा एक उदाहरण 
होता. मुलाांनी ठरवले तर ते काहीही प्राप्त करू शकतात, हे या डब्लयाने मसद्ध केले होते.   

पुढ्या हदवशी, एक स्र्थाननक कां त्राटदार केववन हहग्डन याांनी कायाभार साांभाळला. 
“सामान्यपणे आम्ही घरां बनवतो. हे स्मारकसुद्धा एक घरच असेल, एका प्रनतकाच ेघर,” 
ते डहेहीड क्स्मर्थना म्हणाले.  

लाकडाछया एका कां पनीने काही सामग्री दान केली आणण केववन, त्याच ेवडील हबाटा, 
त्याांची पत्नी मेरी जेन आणण एक गट कामाला लागले. त्याांनी रे्वेडब्लयाछया जुन्या िताची 
दरुुस्ती केली आणण त्यावर एक नवा मजला चढवला. त्याांनी लाकडी पायऱ्या आणण अपांग 
लोकाांछया क्हहलचयेरसाठी एक चढण बनवली.   

रे्वेडब्लयाला पायऱ्या जोडताना 

अनतररक्त 110 लाख पेपर क्ललप ठेवण्यासाठी दसुऱ्या स्मारकाची उभारणी.  
या दरम्यान, होलोकॉस्ट वगााच ेववद्यार्थी स्मारकाछया आतील सजावटीच ेकाम करत होते. 

त्याांनी रे्वेडब्लयात 110 लाख पेपर क्ललप ठेवायचा ननणाय घेतला – ज्यू बळीांसाठी 60 लाख 
आणण इतराांसाठी 50 लाख. डब्लयाछया दोन्ही बाजुांना असले्या काचछेया मभांतीांमागून या पेपर 
क्ललप पाहायला ममळतात.  

“शवेटी आम्हाला लाखो पेपर क्ललप पाहायला ममळणार तर,” मुले म्हणू लागली. “एवढी 
मोठी सांखया बघण्यासाठी, त्याची जाणीव होण्यासाठी, त्याला स्पशा करण्यासाठी तसांच 
नाझीांनी काय करून ठेवलांय हे समजून घेण्यासाठी आम्ही हा प्रक्प केला.” 

ववद्यार्थयाांनी मोजून ठेवले होते की 30 पेपर क्ललपच ेवजन सुमारे एक औांस (28 गॅ्रम) 
होते. म्हणज,े 110 लाख पेपर क्ललपच ेवजन सुमारे 11 मेरीक टन असेल. पेपर क्ललप 
स्मारकापयांत नेण्यासाठी अनेर वजनदार रकची गरज होती.   

नोहहेंबरछया सुरुवातीला, ववद्यार्थयाांनी स्मारकाची भरणी सुरू केली. गोळा केलेली एक एक 
पेपर क्ललप त्याांनी स्मारक स्र्थळी नेली. उतरणीवर एकचाकी ढकलगाडीतून त्याांनी साऱ्या पेपर 
क्ललप काळजीपूवाक काचेछया मभांतीपमलकड ेठेव्या. 



(वर) पीटर श्रोइडर रे्वेडब्लयात काचछेया 
मागे शवेटची पेपर क्ललप ठेवताना.   

 (डावीकडे) रे्वेडब्लयात प्रदशानार्था 
ठेवले्या कलाकृतीांमध्ये, 1940 साली 
जमानीतून पाठवलेली एक सुटकेस आहे. 
ती लोकाांनी अॅनी फँ्रकला पाठवलेली पत्र े
आहेत. ही पत्र ेपाठवून लोकाांनी नतची 

माफी माचगतली आहे.   

सगळया पेपर क्ललप काचछेया मभांतीपमलकड ेठेवून झा्या. आता ववद्यार्थी त्याांना फक्त 
न्याहाळू शकत होते. होलोकॉस्टछया हयाप्तीचा आभास ममळण्यासाठी त्याांनी खपू खटपट 
केली होती. त्यात त्याांना यश ममळाले. ते भारावून गेले होते. एका मुलाने 1600 पेपर 
क्ललप एका बुटाांछया डब्लयात एकीकड ेठेव्या होत्या.  “आमछयाकड ेक्हहटवेलमध्ये 1600 
लोक आहेत,” तो सँड्रा रॉबट्ासना म्हणाला. “आम्ही नाझीांची मशकार झालो असतो तर, 
त्याांनी क्हहटवेलमध्या सगळयाच क्जवांत लोकाांना मारून टाकलां असतां तर आणण जर 
काही मुलाांनी कुठे दसुरीकडचे पेपर क्ललप प्रक्प सुरू केला असता तर या पेपर क्ललपने 
आमचां प्रनतननचधत्व केलां असतां.” 

पुढ्या काही हदवसाांत, क्हहटवेलमध्ये काही जागा आधीछया तुलनेत ररकाम्या 
झाले्या आढळ्या. त्याांछया मालकाांनी तेर्थील रोपटी आणण फुलां खणून काढून ती 
शाळेत आणली होती. लँडस्केवपांग सममतीछया सदस्याांनी मलांडा हूपरला म्हटले, “ही फुलां, 
रोपटी इरे्थ चाांगली हदसतील.” आणण मग आठवड्याभरातच, स्मारक एका फुलले्या 
बागेत उभे राहहलेले हदसू लागले.  

84 वर्ाांछया शहर इनतहासकार इसाबेल काँड्रा याांनी स्र्थाननक वतृ्तपत्र जॅस्पर 
जनालमध्ये स्मारकाछया कामाछया प्रगतीचा तपशील मलहहला. आप्या एका लेखात 
त्याांनी मलहहले, “या प्रक्पाला आपलां योगदान हदलां नाही असा एक तरी जीव आहे का 
क्हहटवेलमध्ये? मला नाही वाटत असेल.” 

एक प्रनतभावांत कलाकार आणण शाळेनक्जक असले्या फुलाांछया दकुानाछया मालक 
मलांडा वपकेट यासुद्धा या कामात मग्न होत्या. त्याांनी फुलपाखराांछया आकारात काँक्रीट 
टाकले आणण त्याला रांग हदला. त्याला रे्वेडब्लयाछया मागाात बसवणार होते. वपकेटने 
पावेल कफ्रडमनची एक कववता वाचली होती. टेरेणझनछया ज्यू िावणीत कैद करून 
ठेवले्या एका मुलाववर्यी भाष्य त्या कववतेत होते.  

“ते फुलपाखरू मी पुन्हा कधीच बनघतलां नाही. ते फुलपाखरू शेवटचांच होतां,” तो 
मलहहतो. “फुलपाखरू या इरे्थ राहात नाहीत, कैदेत.” 



प्रकरण 12 

स्मारकाचे समपाण 

शाळेने स्मारक समवपात करत 
अस्याच ेजाहीर केले.  

9 नोहहेंबर 2001 रोजी, टेनेसी                                       
राज्यातील क्हहटवेलछया मुलाांसाठी                                          
एक आदशा हदवस होता. त्या हदवशी सूया आग ओकत होता. खरांतर तो कामकाजाचा 
हदवस होता, पण कुणालाही वगाात जायच ेनहहते. त्या हदवशी मुलाांच ेहोलोकॉस्ट 
स्मारक अचधकृतररत्या समवपात करायच ेहोते. 1938 मध्ये याच हदवशी नाझीांनी ज्यू 
मांहदराांमध्ये आगी लाव्या होत्या, ज्यू मालकाांछया हयापाराची लूट केली होती आणण 
त्याांची हत्याही केली होती.  त्या हदवशी या घटनेचा 63 वा स्मतृीहदन होता.  

1,600 नागररकाांछया या शहरात सुमारे 2,000 लोकाांनी समपाण सोहोळयात भाग 
घेतला. लांडनला राहाणाऱ्या आप्या ब्लजॉना या मुलासोबत श्रोइडरही उपक्स्र्थत होते. 
त्याांनी िोटे दगड आणले होते. त्याांच ेनातू वपया, जूल आणण अन्ना-ली याांनी 
जमानीछया िोट्याशा शहरातील रे्वेरुळाांवर ते गोळा केले होते. ज्यू परांपरेनुसार, 
मतृाांछया स्मरणार्था र्थडग्यावर दगड ठेवतात, फुले नाहीत.   

(वर) ववद्यार्थी आणण समूहाच ेनेता 
समपाण कायाक्रमाला गोळा झाले.  

(उजवीकड)े. चट्टानुगा ववद्यापीठात 
समपाण कायाक्रमामधील वाद्यवृांद. 

शाळा आणण समूहाछया प्रनतननधीांनी भार्ण हदले, चट्टानुगा ववद्यापीठाचा ऑकेस्रा 
वाजवण्यात आला, शाळेछया मुलाांनी गीते गानयली आणण ववववध धाममाक पांर्थाछया 
सदस्याांनी प्रार्थाना के्या. अटलाांटा ज्यू शाळेछया ववद्यार्थयाांनी मतृाांसाठी यहुदी प्रार्थाना 
कद्दीश म्हटली.   

पण खरांतर लोकाांनी आपण काय बनवले आहे, ते पाहावे अशी ववद्यार्थयाांची तीव्र इछिा 
होती. त्याांनी लाखो बळीांसाठी एक प्रनतकात्मक ववश्राांती स्र्थळ बनवले होते, त्या लाखो 
बळीांना आप्या हलकाच ेर्थडगे नसताना.   

सोहोळयात आलेले पाहुणे स्मारकाजवळून शाांतपणे चालू लागले, एका ववद्याचर्थानीने सँड्रा 
रॉबट्ासचा हात धरला आणण म्हणाला, “आपण जगाला दाखवून हदलांय की नतरस्कार आणण 
असहहष्णुता याांछयामशवाय आणखी एक मागा आहे, नाही का?”  

 



प्रकरण 13 

प्रक्प सुरू आहे 

रे्वेडब्लयाछया आतमध्ये 

समपाणानांतर, देशभरातील शाळा क्हहटवेलमध्ये होलोकॉस्ट गटाशी सांपका  करू लागले. 
अनेकाांनी स्मारकासाठी पेपर क्ललप पाठव्या होत्या. आणण आता ते स्वत:चा होलोकॉस्ट 
प्रक्प सुरू करणार होत.े  

ववद्यार्थी या शाळाांना प्रोत्साहन देऊ लागले. क्हहटवेलच ेववद्यार्थी म्हणतात, “आम्हाला 
300 लाख पेपर क्ललप ममळा्या. त्याांतील 110 लाख आमछया स्मारकाछया रे्वेडब्लयात 
आहेत. या क्ललप नाझीांनी हत्या केले्या लोकाांच ेस्मरण करून देतात. आम्ही 
रे्वेडब्लयाछया लगत दसुऱ्या एका स्मारकात आणखी 110 लाख क्ललप ठेव्या. हे स्मारक 
म्हणजे एक हवाबांद भाांड ेआहे. त्यात पेपर क्ललप कायमछया ठेव्या आहेत. कुणी या 
पेपर क्ललपना पुन्हा स्पशा करू शकणार नाहीत.  

नतरे्थ पेपर क्ललप सुरक्षक्षत राहातील. पण शाळेत अजूनही 80 लाख क्ललप 
मश्लक आहेत. आम्ही त्या इतर शाळाांना देऊ.”  

ववद्यार्थयाांनी काही प्रक्पाांच ेआराखड ेबनवले. इतर लोक हे प्रक्प करू शकले 
असते. उदाहरणार्था, काही मुले युद्धादरम्यान युरोपमधील एखाद्या शहराचा तपशील 
ममळवू शकले असते. “नाझीांछया सते्तखाली नतरे्थ ककती ज्यू राहात होते, त्याांतील 
ककती क्जवांत राहहले. यातून हे कळेल की नतरे्थ ककती लोक बळी गेले होते. 
आम्हाला तुमछया शोधाांची माहहती द्या. आम्ही तुम्हाला नततलया पेपर क्ललप 
पाठवू.” सद्यक्स्र्थतीत, अमेररका, कॅनडा, जमानी, ऑक्स्रया आणण इटलीतील अनेक 
शाळा असे प्रक्प करत आहेत.  

सांपूणा देशभरातून शाळेतील मुले मुलाांच ेहोलोकॉस्ट स्मारक बघायला दौरे 
काढत आहेत. येणारे ववद्यार्थी होलोकॉस्ट आणण पेपर क्ललप प्रक्पाबद्दल हयाखयाने 
ऐकतात. ही हयाखयाने मशक्षक देत नाहीत, तर ववद्यार्थी देतात.   

हयाखयान सुरू होते, “आम्ही हा प्रक्प सुरू केला तेहहा आम्हाला 
होलोकॉस्टबद्दल काहीही ठाऊक नहहते. पण मग आम्हाला कळलां की काही लोकाांनी 
लाखो लोकाांची हत्या फक्त एवढ्याचसाठी केली कारण त्या काही लोकाांना हे लोक 
आवडत नहहते. होलोकॉस्ट दरम्यान नाझीांनी साठ लाख ज्यूांची हत्या केली होती.” 

मग ववद्यार्थी गाइड एक प्रश्न ववचारतो: “साठ लाख म्हणजे ककती माहीत आहे 
तुम्हाला?” 

कुणालाच ठाऊक नहहते.  

मग गाइड त्याांना त्याछया मागे-मागे येण्यास साांगतो. “आमछयासोबत चला, 
आम्ही दाखवतो.” 

मग सगळे ववद्यार्थी रे्वेडबा बघायला जातात.   



टेनेसी राज्यातील क्हहटवेल हे 1,600 नागररकाांच ेग्रामीण शहर. इर्थे 
बहुताांशी गोरे प्रोटेस्टांट लोक राहातात. एक होलोकॉस्ट स्मारक बनवण्यास 
हे स्र्थान योग्य नहहते. पण आज महायुद्धकाळातील एक जमान रे्वेडबा 
क्हहटवेल माध्यममक शाळेसमोरच उभा आहे. त्यात लाखो पेपर क्ललप 
ठेव्या आहेत. प्रत्येक पेपर क्ललप नाझीांनी नतरस्कार केले्या आणण 

हत्या केले्या एका-एका बळीचा सन्मान करते. 

पेपर क्ललप प्रक्प सहहष्णुतेच ेमशक्षण देण्याछया हदशते एका वगाात 
सुरू झाला होता. नाझीांनी केले्या ज्यू लोकाांछया कत्तलीची हयाप्ती 

समजण्यासाठी ववद्यार्थयाांनी पेपर क्ललप गोळा करायला सुरुवात केली. पेपर 
क्ललप हे दसुऱ्या महायुद्धादरम्यान आप्या ज्यू शजेाऱ्याांशी सलोखा 

दाखवण्यासाठी नॉवेक्जयन लोकाांनी वापरलेले एक प्रनतक होते.  

जमान पत्रकार डॅग्मार आणण पीटर श्रोइडर याांछया सहभागाने या 
प्रक्पाची राष्ट्रीय आणण आांतरराष्ट्रीय स्तरावर दखल घेतली गेली. इर्थ,े 
श्रोइडर माहहती देतात की आपण ववद्यार्थयाांना कसे भेटलो, त्याांछयासोबत 
काम केले, शवेटी जमान रे्वेडबा ममळवला, जतन केला आणण आज तो 

स्मारकाछया रुपात काम करत आहे. 


